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Slovo starosty
Vážení občané,
rok 2008 přinese jiné přerozdělení daní pro malé obce. Leskovice by si měly polepšit o 330
tisíc korun českých. Doufám, že nám pomůžete i Vy svými náměty a radami, jak tyto
prostředky co nejefektivněji využít.
A protože se blíží nejkrásnější svátky roku, přeji Vám, abyste je prožili v klidu a pohodě. Do
nového roku chci všem popřát hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Milan Bílek

Z činnosti zastupitelstva:
-

-

Ještě před prázdninami zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení druhého kontejneru na
plasty, a to z důvodu neustálého naplnění stávajícího. Kontejner byl firmou SOMPO
instalován první týden v červenci a dnes se již nestává, že by oba kontejnery na plasty
byly zcela naplněné, což vede i k lepšímu pořádku kolem sběrných nádob.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zřízení webových stránek obce – prezentace naší obce na
internetu. O cenovou nabídku na vytvoření webových stránek byl požádán p. Šlechta.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku pro výstavbu rodinného domku panu
Romanu Kubešovi za cenu obvyklou pro tento druh prodeje
obecního majetku. Jedná se o pozemek (louku) za parcelou
pana M. Hajna.

Vybráno z kroniky obce
Ve všech předchozích číslech našeho zpravodaje jsme Vám otiskli vzpomínky na časy minulé
a tak ani tentokrát neuděláme výjimku.

ROK 1936
Letošního roku byla zima dosti mírná a málo sněhu. Jaro nastalo dosti brzy, takže se po 20.
březnu jelo již do pole. Koncem měsíce dubna se práce polní již skončila. Květnem bylo již
hodně bouřek spojených s krupobitím, časté deště podporovaly růst obilí i sena, kterého se
hodně sklidilo. Stoupla i cena dobytka užitkového i jatečního. Cena jeho se pohybovala 1 kg
živ. v. 5 – 6 K. i více. Častými dešti polehly žita již před květnem. Následkem tím byly klasy
poloprázdné, sláma polehlá k zemi, spouchlá i prorostlá trávou, seč byla namáhavá. Dosti
dobře se vše sklidilo.
Brambor bylo dosti, ale hnily. Jednak mokrem a namrznuly též, neb 8. října byl neobyčejně
silný mráz. Hnily i doma ve sklepích.Podzim byl neobyčejně mokrý a studený. Setí ozimů
bylo špatné, těžko scházely a málo urostly. Neb začátkem prosince začal opět silný mráz.
Tento rok postaveny byly u nás dvě družstva skladištní. Na nádraží rolnické a za nádražím při
státní silnici lidové, obé z Pacova. U rolnického družstva byl účetní Josef Macek, rodem
z Pořína. U lidového Josef Soukup, rodem z Leskovic č. p. 47
vedle hostince.
V roce 1936 zemřeli 3 dospělé osoby, 1 náboženství
katolického, 2 náboženství evangelického.

ROK 1937
V lednu silně mrzlo a na polích byl nepatrný sněhový
poprašek. Koncem měsíce dostavily se sněhové vánice a na
mnoha místech nakupily se obrovské závěje v takové míře, že i
silnice pro auta s povozy se stala nesjízdnou. Kolem 5. a 6.
února nastala obleva a sníh se valem ztrácel. V březnu nastaly
opět mrazy. Jelikož bylo málo sněhu, žita mrazem hodně
utrpěla. Duben byl deštivý a studený. Na začátku měsíce se
selo. Pole byla velice mokrá, tak mokré setí nikdo
nepamatoval. Začátkem května se oteplilo, deště zeslábly, což dobře působilo na vzrůst obilí.
Dne 13. června byl ve zdejší obci odhalen pomník padlým vojínům ve světové válce na
oslavu 20-tiletého výročí bitvy u Zborova, za velké účasti lidu místního i okolního. Po
slavnostním proslovu legionáře z Tábora, předán byl pomník do správy obce. Téhož dne
odpoledne konalo se divadelní představení na Zadražilové zahradě a večer v hostinci věneček.
Téhož roku byla opravená kaplička na návsi, která byla již v ubohém stavu. Též byla
opravená kaplička za humny na rozcestí při silnici k Nové Cerekvi. Opravil ji na svůj náklad
pan Josef Král č. p. 30.
Ve druhé polovině června a začátkem července bylo pěkné suché počasí. Dne 11. července
dostavily se prudké deště, které způsobily polehnutí obilí a následkem tím se ovsy špatně
sklízely. Sklizeň bramborů byla dobrá a bylo jich dosti. Průmyslové prodávaly se za
15 – 16 K. 1 q. Jedlé byly dražší podle jakosti.
Podzim celý byl dosti pěkný, mohlo se až do vánoc orati. Teprve na Hod Boží vánoční začal
padat sníh. Mrazy nebyly tak velké.
Letošního roku zemřely 3 ženy – 2 náboženství katolického a 1 náboženství evangelického,
vše stáří kolem 80 roků. Narodilo se jedno dítě pohlaví mužského.

Dne 14. září r. 1937 o ½ 4 hod. ranní zemřel na svém sídle v zámku v Lánech v Čechách
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK, první prezident čsl. republiky, prezident osvoboditel,
tvůrce našich dějin a první velitel českosl. branné moci. Smutná tato zpráva vyvolala hluboký
žal v srdcích všech a účast celého kulturního světa. Ostatky zemřelého prezidenta byly
druhého dne převezeny do Prahy, kde byly vystaveny na hradě až do dne pohřbu. Dne 21. září
vyprovodil zemř. prezidenta skoro celý národ. Za všechny občany republiky rozloučil se
s ním p. Dr. Edvard Beneš. Pozůstatky byly z Willsonova nádraží odvezeny do Lán a večer
uloženy do rodinné hrobky. V naší obci v den pohřbu byla zahájena slavnostní schůze a
starostou obce učiněn projev, který vyslechli přítomní vstoje. Ve svém projevu vzpomněl
plodného života 87-letého starce, jeho osvob. práce a jeho významu pro národ i celý svět –
jako myslitele, státníka a vůdce národa. Neúprosná smrt odňala nám milovaného prezidenta,
jeho duch však je stále s námi. Zůstává nadále zářným příkladem nám i všem budoucím
pokolením. K plnění jeho odkazu přihlásil se ústy prezidenta Beneše i celý národ slovy:
„Prezidente, Osvoboditeli – odkazu, který si vložil do našich rukou věrni zůstaneme.“

Činnost hasičů v roce 2007
Vážení přátelé, hasiči,
jak jsme ve sboru pracovali v uplynulých měsících se pokusím shrnout do pár vět.
Nejprve bych ale vzpomenul na ty, kteří nás v tomto roce opustili. V květnu zemřel ve věku
93 let pan Antonín Hojsák, kterého jsem já osobně příliš neznal. Z vyprávění Vás,
spoluobčanů, vím, že v době, kdy mu to zdraví ještě dovolovalo, pro sbor velmi aktivně
pracoval a byl jeho platným členem od roku 1962 - tedy úctyhodných 45 let. Druhou
vzpomínku bych věnoval panu Ing. Rudolfu Zelenkovi, který sice nebyl členem našeho sboru,
ale dovolím si říci, že jeho věrným přítelem. Svým optimismem a dobrou náladou, kterou
nám všem rozdával, ukazoval cestu, kterou bychom měli jít a vzít si z jeho příkladu
ponaučení.
Na jaře letošního roku se uskutečnilo okrskové cvičení v Markvarci, kterého se z našeho
sboru zúčastnili tři družstva. Dvě družstva mužů a jeho družstvo mladších dětí. Mladší muži
se umístili na 11. místě, starší pak obsadili místo 12. Děti získaly ve své kategorii pohár za
účast.
O pouti jsme uspořádali Pouťový pohár, kterého se kromě domácího družstva dětí zúčastnila i
mladá generace hasičů z Nové Cerekve a Moravče.
Nejmladší hasiči si vyzkoušeli své znalosti ze
zdravovědy, poznávání hasičské výzbroje, soutěžili
v požárním útoku i ve střelbě ze vzduchovky. Na
nejvyšší stupínek a pomyslnou zlatou vyhrálo
domácí družstvo, druzí skončily děti z Nové
Cerekve a bronzovou příčku obsadilo družstvo
z Moravče. Podle ohlasů od domácích i hostů
věřím, že se tato akce povedla a zajisté budeme
rádi, když se akce bude opakovat a stane se z ní
tradice.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme poslední červnový den uspořádali pro děti den plný her
a zábavy. Večer se uskutečnilo sousedské posezení s hudbou a pečeným seletem. Na konci
prázdnin jsme uspořádali ještě jedno podobné sousedské posezení.
Jelikož se blíží konec roku 2007, chtěl bych Vám všem popřát do roku následujícího mnoho
zdraví, úspěchů a štěstí a poděkovat těm, kteří se aktivně podílejí na práci sboru případně jeho
podpoře.
František Brada

Zábavné dětské odpoledne
Stalo se již tradicí, že se v naší obci v posledních několika letech oslavoval den dětí
(1.červen). Ani letos jsme tuto tradici neporušili a
zorganizovali jsme v sobotu 30. června pro děti zábavné
odpoledne, kterým nejen školou povinné děti zároveň
oslavily vytoužený konec školního roku.
Dětí se letos sešlo dosti nad naše očekávání, což bylo
samozřejmě dobře a jsme tomu rádi. Celé odpoledne
mohly děti plnit úkoly u jednotlivých pohádkových
stanovišť. Velmi lákavým cílem bylo plnění úkolů u
Mařenky, Čarodějky a
její pomocnice, kde si
všichni vyzkoušeli přesnou mušku (hod šiškou do
ježibaby, provazovým kroužkem na kříž, slovní domino
atd.).
Opravdové střelby pak probíhaly u Šerifa v zastávce
Leskovice city, kde nechyběla ani opičí dráha - přechod
lan, zatloukání hřebíků. Tohle stanoviště bylo také
velkým lákadlem pro milovníky pečeného prasátka a
klobásek.
Trochu trpělivosti a malířského umu musely děti prokázat
při plnění úkolů u Princezny Jasněnky, která si pro ně
přichystala hned několik záludných hádanek. Zde si děti
za odměnu mohly s pomocí fixů na textil vytvořit vlastní
motiv na předem připravený kapsář.
Vždy velmi oblíbeným stanovištěm byla „jízda zručnosti“
na kolech spojená
s dalšími
zajímavými úkoly, které si pro děti připravila Pirátka
Verča. Ty nejmenší účastníky dětského dne však nejvíce
zajímala sportovní dráha, kterou jim připravil Hlupák
Honza – závod v pytlích, skok do pneumatik, slalom
s míčkem na lžíci, hod na cíl a skákání panáka s míčem
mezi nohama. Další velmi oblíbenou soutěží mezi dětmi
se stala šipkovaná, kterou si pro letošek připravila Teta
Eva.
Za každou soutěž děti obdržely body, které pak mohly
ve stánku u Veselého Šaška vyměnit za hračky,
omalovánky, autíčka, panenky, sponečky do vlasů,
tužky, pastelky, fixy, společenské hry, bonbónky,
čokoládky, žvýkačky, párek v rohlíku, limonádu a
spoustu dalších laskomin.
Doufáme, že se hezké letní odpoledne na hřišti všem
líbilo a že nelitují času, který s námi strávili.
Velký dík patří také těm, kteří se na jeho realizaci
podíleli.
Lenka Kamírová

Mikuláš opět naděloval
Stejně jako v minulých letech se i letos děti dočkaly návštěvy Mikuláše, Anděla i čertů, a to
hned dvakrát.
Poprvé zavítal Mikuláš se svým doprovodem do Leskovic v sobotu 1. prosince, kdy jsme pro
děti přichystali předvánoční disco. Malí návštěvníci
měli možnost si nejen zatančit na hezké písničky,
případně zazpívat vánoční koledy, ale také prověřit
své znalosti při slovním fotbalu, hádankách atd. Když
do místního „baru“, kde se akce konala, přišel
Mikuláš s čerty a Andělem, byly všechny dětičky
statečné a nebály se. Za svou odvahu – písničku či
básničku – byli všichni Mikulášem odměněni
balíčkem. I když účast nebyla tak velká, myslím si, že
jsme si všichni užili hezké odpoledne.
Druhou návštěvu Leskovic si do svého programu Mikuláš s čerty i Andělem zapsal na středu
5. prosince a s nadílkou obcházeli po vsi. Hodným a nakonec i těm méně hodným dětem,
které si čerti neodnesli do pekel, nadělovala trojice
balíčky, ve kterých nechyběly sladkosti, ovoce,
ořechy atd. Seznam hříchů našich ratolestí si
Mikuláš se svým doprovodem odnesli, aby
napřesrok mohli posoudit zlepšení jejich chování
či naopak.

Setkání důchodců
Ve středu 19. prosince 2007 proběhlo již tradiční setkání našich starších spoluobčanů, kteří si
zaslouženě užívají odpočinku. Setkání důchodců se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního
úřadu, kde na všechny přítomné čekalo pásmo koled a písniček se zimní i vánoční tématikou
v podání žáků ZŠ v Nové Cerekvi pod vedením paní učitelky Ježkové, které doplnili
přednesem básniček Pepíček Brada a Honzík Křemen. Sousedské posezení vždy provází
skvělá nálada a dojde i na vzpomínání, a tak jsme i letos ve všemi přítomnými otevřeli
stránky kroniky a připomenuli si některé roky uplynulé. Doufáme, že se setkání všem
zúčastněným líbilo a těm, kteří se podíleli na jeho zajištění děkujeme.

Společenská rubrika
Narozeniny
10. října se z narození svého syna Jaroslava radovali rodiče Eva a Jiří Mifkovi.
Jarouškovi přejeme v životě jen to dobré, hodné rodiče a sestřičku, spoustu lásky a hlavně
zdravíčko, které je nade všechno na světě. Rodičům pak při výchově obou ratolestí pevné
nervy, hodně zdaru a radosti.

Červenec:

Brada Josef
Hrdoušek Miloslav

79 let
63 let

Hrdoušek Josef

76 let

Srpen:

Stupka Miloslav

67 let

Vrbatová Marie

62 let

Září:

Balogová Terezia

62 let

Hojsáková Vlastimila 85 let

Říjen:

Hondlová Adéla
Zápotočná Jana

64 let
72 let

Hrdoušková Marie
Dvořák Jaroslav

Listopad:

Hájková Ludmila

76 let

Prosinec:

Klausová Miloslava 81 let

71 let
63 let

Ostatní:
* Kdo má zájem o kominické služby, nechť se přihlásí do 11. ledna 2008 v prodejně u paní
Kamírové a my pak vyčištění komínů objednáme pro všechny.
* V případě, že byste měli zájem o letecké snímky Leskovic od firmy Amido z Českých
Budějovic, jak bylo prezentováno na setkání důchodců (velký formát 50 x 70 cm za cenu
přibliž. 4000 Kč, poloviční cca 3500 Kč a třetinový asi 2700 Kč), je možnost si přijít pro
kontakt na OÚ.
Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 22. prosince 2007

Krásné svátky vánoční
a
šťastný rok 2008

